
การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงตามแผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต  
เทศบาลต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมืองสกลนคร จงัหวัดสกลนคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบระยะเวลา 6 เดือน) 

 เทศบาลต าบลเชียงเครือ ได้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากาดรประเมินการควบคุม
ความเสี่ยงที่มีค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ระดับปานกลาง และเป็นเหตุการณ์ที่เคยรับรู้ว่าเกิดมาแล้ว 
มาท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือด าเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามล าดับความ
เสี่ยงการทุจริตตามล าดับความรุนแรง จึงสามารถสรุปเพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันความเสี่ย งการ
ทุจริต เพ่ือด าเนินการจัดการกาความการทุจริตตามรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือลด
มูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากการทุจริต โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ ความเสี่ยงการทุจริต (สถานสีเหลือง) มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม 
1. ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

เช่น การประเมินความดีความชอบ การ
แต่งตั้ง โยกย้าย การด าเนินการทางวินัย 

- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความ
เข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ    
ที่เก่ียวข้องกับงานบริหารงานบุคคล 
- จัดให้มีระบบการประเมินผลบุคลากรในรูป
ของคณะกรรมการ  
- จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการตอบข้อสงสัย
เกี่ยวกบัหลักเกณฑ์การประเมินผลใน
หน่วยงาน 
- จัดให้มีผู้รับผิดชอบออกแบบสอบถาม เพ่ือ
รับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกบัการประเมินผล
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การน า
ทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้โดยมิได้มีการ
ขออนุญาต และอาจมีการน าทรัพย์สินของ
ทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

- ก ากับ ติดตาม ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้
และความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตใช้พัสดุ 
การเบิกพัสดุ และการยืมพัสดุ 
- จดัท าทะเบียนคุมพัสดุ โดยให้ระบุ
รายละเอียดการขอน าไปใช้งาน และมีการ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจทุกครั้ง 

3. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา - แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงาน
อ่ืนหรือกลุ่มงานอ่ืนที่มีความรู้ความสามารถ  
มีพฤติกรรมที่ไม่ส่อการทุจริต 
- ก ากับ ติดตาม ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้
และความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอย่าง
เคร่งครัด 

 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม  การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินการ ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี

ความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การด าเนินการทางวินัย 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การตอ่ต้านและ วิพากษ์วิจารณ์ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับความไม่

เป็นธรรม และความไม่โปร่งใสใน การพิจารณาความชอบหรือ
ผลตอบแทนจากการท างาน ของบุคลากร 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล 
- จัดให้มีระบบการประเมินผลบุคลากรในรูปของคณะกรรมการ  
- จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกบัหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลในหน่วยงาน 
- จัดให้มีผู้รับผิดชอบออกแบบสอบถาม เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการประเมินผลปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน - จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน 
- จัดท ารายงานการประชุมการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัด จ านวนข้อทักท้วงของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
ผู้รายงาน นายจตุรภัทร  อุปพงษ์ 

ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน  เทศบาลต าบลเชียงเครือ 
วันเดือนปีท่ีรายงาน วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม  การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินการ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไป
ใช้โดยมิได้มีการขออนุญาต และอาจมีการน าทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไป 
ใช้โดยมิได้มีการขออนุญาต และอาจมีการน าทรัพย์สินของทาง 
ราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น รถยนต์ส่วนกลาง  
วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน เป็นต้น 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต - ก ากับ ติดตาม ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจใน
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เก่ียวข้องกับการขออนุญาตใช้
พัสดุ การเบิกพัสดุ และการยืมพัสดุ 
- จัดท าทะเบียนคุมพัสดุ โดยให้ระบุรายละเอียดการขอน าไปใช้งาน 
และมีการอนุมัติจากผู้มีอ านาจทุกครั้ง 

ระดับความเสี่ยง สูง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน มีการตรวจสอบการใช้รถยนต์ส่วนกลาง และการเบิกจ่ายพัสดุ  
โดยการตรวจสอบภายในขององค์กร 
1. มีการควบคุมการใช้รถยนต์ โดยการจัดท าหลักฐาน ดังนี้ 
     1.1 แบบ 2 ทะเบียนคุมรถยนต์ 
     1.2 แบบ 3 บันทึกการขออนุญาตใช้รถยนต์ 
     1.3 แบบ 4 รายละเอียดการใช้รถยนต์ 
     1.5 แบบ 5 แบบรายงานอุบัติเหตุ 
     1.6 แบบ 6 รายละเอียดการซ่อมบ ารุง 
     1.7 ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
2. การเบิกจ่ายพัสดุ มีการจัดท าหลักฐาน ดังนี้ 
     2.1 ทะเบียนคุมพัสดุ 
     2.2 ใบเบิกพัสดุ 

ตัวช้ีวัด จ านวนข้อทักท้วงของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
ผู้รายงาน นายจตุรภัทร  อุปพงษ์ 

ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน  เทศบาลต าบลเชียงเครือ 
วันเดือนปีท่ีรายงาน วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 
 
 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม  การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินการ การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การตรวจรับงานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อเอ้ือประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต - แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานอื่นหรือกลุ่มงานอื่นท่ี

มีความรู้ความสามารถ มีพฤติกรรมที่ไม่ส่อการทุจริต 
- ก ากับ ติดตาม ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจใน
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด 

ระดับความเสี่ยง สูง 
สถานการณ์ด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน - แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานอื่นหรือกลุ่มงานอื่นท่ี
มีความรู้ความสามารถ มีพฤติกรรมที่ไม่ส่อการทุจริต 
- มีการประชุมคณะกรรมการก่อนการตรวจรับงานพัสดุ โดยจัดท า
รายงานการประชุม เพื่อเป็นหลักฐานในการแสดงความเห็น
ประกอบการตรวจรับพัสดุ 
- ส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการเก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

ตัวช้ีวัด จ านวนข้อทักท้วงของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
ผู้รายงาน นายจตุรภัทร  อุปพงษ์ 

ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน  เทศบาลต าบลเชียงเครือ 
วันเดือนปีท่ีรายงาน วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 


